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Bilaga 4 Undantag 

Sammanfattning 

I dagens miljöersättning för betesmarker och slåtterängar  finns fyra 

huvudsakliga metoder som länsstyrelsen kan använda sig av för att bevilja 

undantag. Samma möjligheter som finns idag för att ge undantag från både de 

allmänna och särskilda skötselvillkoren behöver finnas kvar.  

Tre metoder används utanför åtagandeplanerna och kan vara kvar på liknande 

sätt som idag, medan en metod kommer behöva förändras. 

Den första metoden är att fatta beslut om undantag enligt 3 kap 27 § i Statens 

jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om 

miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och 

djurvälfärdsersättningar. Undantagen rör t.ex. förbud mot att använda 

växtskyddsmedel för att bekämpa växtsjukdomar och Denna metod påverkas inte 

om åtagandeplaner tas bort. 

Den andra metoden är att, om det förekommer särskilda skäl, sätta ner avdraget 

på utbetalningen vid villkorsfel enligt 2 kap SJVFS 2015:25. Detta undantag 

användes i stor utsträckning under 2018 då lantbrukare, i samråd med sin 

länsstyrelse, kunde bryta mot villkoret om förbud att tillskottsutfodra sina djur. 

Denna metod påverkas inte om åtagandeplaner tas bort.  

En tredje metod, som inte är ett egentligt undantag, är att genom de särskilda 

skötselvillkoren skriva in undantag i åtagandeplanen. Detta kan till exempel röra 

sig om att använda villkoret om vegetationens utseende för att tillåta något som 

skulle räknas som igenväxning för att gynna en viss art.. Denna möjlighet 

försvinner när de särskilda skötselvillkoren tas bort men vi bedömer att den 

första metoden bör innebära en möjlighet att hantera dessa fall. Hur detta ska 

utformas behöver vi utreda vidare.  

Ett fjärde sätt, som inte heller är ett egentligt undantag, är att genom pro-rata-

bedömningen rita bort steniga partier och täta bestånd av buskar och träd från 

betesmarker. Pro rata påverkas inte heller av att åtagandeplanerna tas bort. 

1 Inledning 

Det finns i dagens miljöersättning för betesmarker och slåtterängar några 

metoder som länsstyrelsen kan använda sig av för att undantag inom 

miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar. Det första är möjligheten att 

ge undantag för vissa skötselvillkor i enskilda fall. Det andra är att, om det 

förekommer särskilda skäl, sätta ner avdraget för villkorsfel. De två metoderna 

beskrivs nedan.  
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Det finns inga dispenser inom miljöersättningen för betesmarker och 

slåtterängar, då ett undantag är mer generellt och ofta framgår av en föreskrift, 

medan en dispens görs från ett föreskrivet villkor i ett enstaka fall.  

2 Undantag enligt 3 kap 17§ i SJVFS 2015:25 

Samma möjlighet som finns idag för att ge undantag från både de generella och 

särskilda skötselvillkoren behöver även finnas i framtiden. De undantag som kan 

ske idag beslutas av länsstyrelsen i varje enskilt fall och rör  

 förbud mot att använda växtskyddsmedel för att bekämpa växtsjukdomar och 

invasiva arter som hotar att skada områdets natur- och kulturvärden 

 undantag från att utföra åtgärder som riskerar att skada landskapselement samt natur- 

och kulturvärden på marken pga åtgärder enligt epizootilagen, samt undantag från att 

marken varje år ska betas av så att inte skadlig förna ansamling sker (AS och SS) 

 undantag från bete och slåtter vid exceptionell väderlek och högt vattenstånd 

 att tillåta markstörning, gödsling, täkt av sten eller jord, eller andra åtgärder om det är 

med syfte att utveckla natur- och kulturvärden 

 undantag från att ta bort igenväxning om det finns hotade arter 

 för blötare strandängar undantag från att föra bort skörden i vissa fall, tex om det 

finns våtmarksåtagande. 

Om det blir generella särskilda skötselvillkor kommer dessa möjligheter även 

behöva finnas i samma form i framtiden. De här undantagen ska antingen 

beslutas separat då problemet uppstår eller i samband med att markklassen och 

villkoren fastställs för åtagandet (i åtagandebeslutet). 

I övrigt finns det inga fler möjligheter till undantag från skötselvillkoren i 

miljöersättningen. 17§ är tänkt att kunna täcka upp det som behövs för 

specialmarker/arter.  

En snabb undersökning bland en handfull länsstyrelser tyder på att dessa 

undantag skulle kunna användas i högre utsträckning istället för det särskilda 

skötselvillkoret för vegetationens utseende som beskrivs längre ned.  

2.1 Pro rata 

Redan idag kan man hantera mycket av det som är naturliga inslag men inte är 

”betesmark” genom att de ingår i bedömningen av pro rata och då kan upp till 

500 m2 ingå. Om det blir frågan om större arealer kan undantaget användas för 

element som ska finnas i marken men som står i motsats till de generella 

villkoren. Det kan tex gälla större ytor som ska ha markstörning eller buskar som 

skulle vara igenväxning om det inte fanns andra värden knutna till dessa. De 

element som ritas bort i pro rata går inte att kombinera med skötselvillkor, då de 

inte längre räknas med i åtagandet. Avdrag görs på utbetalningen på marken efter 

vilken nivå pro ratan bedöms hamna på.  
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I gårdsstödet finns inget villkor om att igenväxning inte får finnas. Det betyder 

att inga avdrag görs för igenväxning såsom i miljöersättningen. Däremot gäller 

grundkravet för att vara betesmark att det ska finnas gräs, örter och hävdad ljung 

lämpligt för djuren att beta. Det innebär att täta bestånd av buskar och träd, som 

påverkar markskiktet så att det inte finns tillräckligt med gräs, örter och hävdad 

ljung, omfattas av bedömningen som görs för att klassa marken som betesmark. 

Om beståndet är i ytterkanten av blocket eller att området är över 500 kvm stort 

så kommer det ritas bort från blocket. Om det är utspritt på blocket och är 

områden under 500 kvm så kommer dessa ytor ingå i pro rata-bedömningen av 

blocket. Detta kan aldrig undantas från det grundläggande kravet då marken 

måste uppfylla dessa kriterier för att vara betesmark med gårdsstöd.  

3 Sätta ned villkorsavdrag enligt 2 kap i SJVFS 2015:25  

Det andra verktyget länsstyrelsen har är att då avvikelser från skötselvillkoren 

konstateras vid kontroll på plats, eller genom att lantbrukaren själv anmäler 

något, sätta ned avdraget på utbetalningen helt eller delvis samt att inte häva 

åtagandet även om det skulle skett enligt den fastställda skalan för villkorsavdrag 

i miljöersättningarna. 

Länsstyrelsen kan om det finns särskilda skäl ge undantag från reglerna om 

avdrag. Här finns det också ett allmänt råd som räknar upp några exempel där 

detta undantag kan tillämpas. Det var denna möjlighet som användes lite mer 

generellt för torkåret 2018 då länsstyrelserna hade möjlighet att göra en 

förenklad hantering av problemen med att marken inte kunde föda djuren på ett 

bra sätt. Lantbrukarna kunde t.ex. tillskottsutfodra på marker där detta villkor 

reglerats, men utan att få ett avdrag på utbetalningen för felet. Detta uttrycktes i 

många sammanhang som en dispens utåt, men det var den inte rent formellt. 

I kommande CAP kommer vi förhoppningsvis att kunna styra mer i MS hur vi 

ska hantera avdragen, vi kommer inte slippa göra avdrag vid fel men det är 

kanske möjligt att komma fram till ett annat sätt att bedöma felen. 

4 Särskilda skötselvillkor i programperiod 2014–2020 

För att kunna hantera specifika marker har länsstyrelsen kunnat fastställa 

särskilda skötselvillkor dessa. De särskilda skötselvillkoren  framgår i SJVFS 

2015:25 3 kap 14 och 16 §§ för betesmarker och slåtterängar med särskilda 

värden respektive specialmarkklasserna skogsbete, alvarbete, mosaikbetesmarker 

och gräsfattiga marker. Exempel på dessa är reglering av tillskottsutfodring och 

vegetationens utseende. Under dessa särskilda skötselvillkor har länsstyrelsen i 

åtagandeplanen kunnat beskriva hur t.ex. ett hasselsnår behöver vara kvar för att 

bevara en hasselmus. Om åtagandeplanerna tas bort och generella särskilda 

skötselvillkor införs behöver denna typ av ”undantag” från villkoren hanteras på 

ett annat sätt.  
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Om det rör sig om igenväxning där röjningen behöver ske på ett specifikt sätt, under 

en viss tid, registrera länsstyrelsen området som ett igenväxningsområde samtidigt 

som de gör en åtgärdsyta för vegetationens utseende på samma område. 

5 Diskussion och slutsats 

Vi behöver ha samma möjlighet som idag att göra undantag från de generella och 

de generella särskilda skötselvillkoren som idag reglerar i 3 kap 17 § i (SJVFS 

2015:25). De generella skötselvillkoren kommer att gälla alla marker och 

eftersom alla marker är olika finns det ett behov att kunna göra vissa undantag 

från de generella skötselvillkoren vad gäller vegetationens utseende mm, likt de 

undantag vi har idag.  

För betesmarker och slåtterängar med särskilda värden, samt 

specialmarkklasserna har länsstyrelsen snarare än 3 kap 17 § använt sig av de 3 

kap 14 och 16 §§ i samma föreskrift som ger länsstyrelsen möjlighet att fastställa 

särskilda skötselvillkor för specifika marker. Genom dessa kan länsstyrelsen t.ex. 

fastställa att vegetationens utseende ska vara sådant att viss igenväxning ska 

bevaras då den är hem åt hasselmöss. Det är möjligt att länsstyrelsen i vissa fall 

snarare skulle ha använt sig av undantagsmöjligheten än att fastställa särskilda 

skötselvillkor. De fastställda skötselvillkoren framkommer i de särskilda 

skötselvillkoren för respektive mark i åtagandeplanen, och hur dessa villkor ska 

kunna individanpassas och efterlevas utan åtagandeplaner är en fråga som 

återstår. Det går inte att skriva in alla specifika fall i de generella 

skötselvillkoren. Man kan istället skriva in de specifika fallen som en egen text 

som lantbrukaren behöver följa i beslutet (egentligen i den omarbetade 

åtagandeplanrapporten) i anslutning till uppgifter om marken. Processen för hur 

det ska gå till och när detta kan tillämpas behöver dock utredas mer.    

För att ge länsstyrelsen liknande som idag att göra ”undantag” genom att 

fastställa särskilda skötselvillkor kan vi behöva utvidga de undantag som idag 

finns under 3 kap 17 §. Kriterierna för undantagen behöver dock vara tydliga och 

inte för många. Har vi öppna möjligheter till undantag, dvs att länsstyrelsen 

själva bestämmer vilka villkor som ska skötas annorlunda, blir det svårt att 

tillämpa (speciellt utan en åtagandeplan) och rättsosäkert.  

 


